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Asemakaavan muutoksella muodostuu 33. kaupunginosan korttelin 26 tontit 4, 5, 6 ja 7 sekä lähi-
virkistys- ja vesialueet. 

 
 

Kaavan nimi  Piinkatu 
 
Kaavan tunnus  33:004 
 
Kaavan päiväys 3.5.2005 
 
Kaavan laatija Sampo Sikiö, projektiarkkitehti 
 
Osoite  Jyväskylän kaupunki 
  Kaupunkisuunnitteluosasto 
  PL 233 
  40101 Jyväskylä 
 
Puhelin   (014) 624375 
 
Sähköposti sampo.sikio@jkl.fi

 
Kaavan vireilletulo   Jyväskylän kaupungin tiedotuslehti joulukuu 2004 
 
Hyväksymispäivämäärät Ltk  14.6.2005 
   KH  

KV

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kaavan tarkoitus 
Asemakaavan muutoksen tarkoitus on muuttaa Haikan pohjoisrannalla sijaitseva teollisuustontti 
asuinalueeksi. Teollisuustontin itäpuolella oleva asuintontti jaetaan kahtia siten, että syntyvälle 
tyhjälle tontille voi rakentaa uuden asuinrakennuksen. Lisäksi päivitetään ympäristön puisto- ja 
vesialueiden kaava, sillä nykyinen kaava on vuodelta 1945. Muutosten tarkoitus on eheyttää Hai-
kan kaupunkikuvaa ja tukea Haikan asemaa arvokkaana pientaloalueena. 

 

Kaava-alueen sijainti  
Asemakaavan muutosalue sijaitsee Muuratsalon saaressa Haikanniemen pohjoisrannalla. Alue 
rajautuu etelässä Piinkatuun ja idässä Saaritiehen. Kaavamuutosalueeseen kuuluu myös kaistale 
Päijänteen vesialuetta. 
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1 PERUSTIEDOT ALUEESTA 
 

1.1 HISTORIA 
Haikassa oli 1900-luvun alussa suojeluskunnan ampumarata. Alue otettiin asumiskäyttöön 1926, 
jolloin sinne alettiin rakentaa omakotitaloja Säynätsalossa sijaitsevan tehtaan työntekijöille. Haikan 
kaavan laati arkkitehti Wivi Lönn. Alueelle tuli 23 tonttia viiteen itä-länsi -suuntaiseen riviin. Tontit 
olivat kooltaan 1500 - 2000 neliömetriä. 
 

1.2 RAKENNUSKANTA 
Pääosa Haikan nykyisestä rakennuskannasta on vanhaa, 1920-luvun loppupuolella syntynyttä. 
Joukossa on muutamia myöhemmin rakennettuja taloja. Rakennukset ovat pääsääntöisesti puura-
kenteisia, satulakattoisia ja peittomaalatulla puulla verhottuja. 
 
Asemakaavan muutosalueen rakennuskanta poikkeaa Haikan muusta rakennuskannasta, koska 
se on selvästi uudempaa. Veneveistämöhalli ja sen yhteydessä oleva pienehkö tiilinen asuinra-
kennus on rakennettu vuonna 1975. Hallin itäpuolisella tilalla 9:483 sijaitseva puinen asuinraken-
nus on talopakettiratkaisu vuodelta 1989. 
 

1.3 MAISEMA JA LUONNONOLOT 
Ampumaratahistoriansa vuoksi Haikan alue oli aluksi maisemakuvaltaan varsin avoin. Kasvillisuu-
den varttuessa alue on kehittynyt rehevämmäksi. Nykyisin niemen rannoilla kasvaa vankkapuus-
toinen metsä, jolla on merkitystä sekä paikallisten asukkaiden lähiympäristön että Päijänteen kau-
komaiseman kannalta. 
 
Maaperältään koko Haikanniemi on jääkauden aikainen hiekkamuodostuma (maaperäkartta sivulla 
5). Maaperän ominaisuuksista johtuen Haikka kuuluu pohjavesialueeseen. Vesilaissa säädetty 
pohjaveden muuttamiskielto rajoittaa alueen käyttömahdollisuuksia. 
 

Haikan Kauppakatu 1930-luvulla.  4



1.4 MELU JA ILMANPUHTAUS 
Asukaspalautteessa on tuotu esiin Säynätsalon pääsaaren vaneritehtaan aiheuttama melu sekä 
mahdolliset vaikutukset ilmanpuhtauteen. Tehtaalta järven yli kantautuva melu kuuluu erityisesti 
pakkaskeleillä sekä tuulen ollessa luoteesta.  
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2 LÄHTÖKOHDAT, TAVOITTEET JA ESILLÄ OLLEET VAIHTOEHDOT 
 
Kaavamuutos lähti liikkeelle veneveistämön tontin omistajan jätettyä kaavamuutosanomuksen. 
Anomuksessa toivotaan veneveistämön tontti muutettavan omarantaiseksi pientalotontiksi (AP). 
Tonttitehokkuuden toivotaan jäävän ennalleen (0,4) tontin käyttötarkoituksen muututtua. Kaupunki-
suunnitteluosasto pyrkii Piinkadun kaavamuutoksella yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen ja mai-
semakuvan parantamiseen. Tavoite ei kaikilta osin ole yhteneväinen kaavamuutoksen hakijan toi-
veiden kanssa. Kaupunkisuunnitteluosaston tavoitteena on myös osalla suunnittelualueesta voi-
massa olevan erittäin vanhan kaavan päivittäminen. 60 vuotta vanha kaava ei enää vastaa kau-
punkisuunnittelun tarpeita ja se täytyy saattaa ajan tasalle. 
 
Omarantaisen tontin mahdollisuutta Haikassa harkittiin. Muuratsalossa ei kuitenkaan ole aikai-
semminkaan omarantaisia tontteja ollut, joten kaupunkisuunnitteluosasto ei ryhdy tällä kaavalla 
päänavaajaksi asian suhteen. Vapaat rannat halutaan jatkossakin säilyttää alueella. Tonttitehok-
kuus ei voi siirtyä muuttumattomana teollisuusalueelta pientaloalueelle, sillä kyseessä on aivan 
erityyppinen rakentaminen. Haikassa tonttitehokkuus pitää miettiä erityisen huolella, koska alue on 
hyvin väljä. Suunnittelun avuksi on tutustuttu kohteen ympäristön toteutuneisiin tonttitehokkuuksiin 
(kuva alla). Haikan toteutunut tonttitehokkuus on noin 0,1 eikä tehokkuus veneveistämön tonttia 
lukuunottamatta missään ole yli 0,15. Ympäristöä kunnioittava suunnittelu vaatii maltillista tehok-
kuutta myös uudisrakentamiseen. 

 6



3  YHTEENVETO KAAVAMUUTOKSEN VAIKUTUSTEN  
 ARVIOIMISEKSI SUORITETUISTA SELVITYKSISTÄ 
  
3.1 AIKAISEMMIN TEHDYT SELVITYKSET 
3.1.1  Metsäinventointi 
Jyväskylän kaupungin metsäsuunnitelman uudistamisen yhteydessä suoritettiin Säynätsalon suur-
alueen metsäinventointi kesällä 2004. Samalla käytiin läpi myös Haikan rantametsät. Selvityksessä 
todettiin suunnittelualueen metsistä, että niitä tulee hoitaa maisemametsinä (hoitoluokka C6), kos-
ka rantametsällä on merkitystä Päijänteen kaukomaisemassa. 

3.1.2     Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden alueiden inventointi 
Haikka kuuluu Museoviraston laatimaan valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen luette-
loon osana Säynätsalon tehdasympäristöä. Keski-Suomen museo on noteerannut Haikan asuin-
alueen ja majakan maisemallisessa mielessä maakunnallisesti arvokkaiksi kohteiksi. Rakennushis-
toriallisesti ja historiallisesti alueen arvo on Keski-Suomen museon mukaan paikallinen. 
 
Koska alue on todettu kulttuurihistoriallisesti tavanomaista arvokkaammaksi, on sen suunnittelussa 
myös tavanomaista tarkemmin sovitettava uudisrakentaminen vanhaan rakenteeseen. 

 

3.2 KAAVAMUUTOKSEN AIKAISET SELVITYKSET 
Kaavamuutoksen aloitusvaiheen viranomaisneuvottelussa 22.11.2004 todettiin, että teollisuuston-
tilla on tehtävä maaperätutkimus jo kaavoituksen kuluessa, jotta selviää, onko alue veneveistämön 
toiminnan loputtua sellaisenaan asuinkäyttöön soveltuva, vai tarvitaanko esimerkiksi massanvaih-
toja. 
 
 

 

 

Veneveistämöhalli loppukesällä 2004, julkisivu Piinkadun puolelta. 

 7Veneveistämön länsipuolen tiilinen asuinrakennus. 



4 KAAVAMUUTOKSEN VAIKUTUKSET 
 
4.1   MAISEMAKUVA, RAKENNETTU KULTTUURIHISTORIALLISESTI ARVOKAS  
 YMPÄRISTÖ JA YHDYSKUNTARAKENNE 
Maisemakuvallisesti kaavamuutoksen merkittävin seuraamus on veneveistämöhallin korvautumi-
nen kahdella pienehköllä asuinrakennuksella. Halli ei sovi Haikan miljööseen tyyliltään eikä volyy-
miltään. Asuinrakennukset sopivat massoittelultaan huomattavasti hallia paremmin Piinkadun var-
teen. Lisäksi kaavamääräyksillä ohjataan asuinrakennusten julkisivumateriaaleja ja kattomuotoja 
sopimaan tyylillisesti yhteen alueen vanhan rakennuskannan kanssa. 
 
Puutarhan tontille tuleva uudisrakennus sovitetaan samalla tavoin ympäristöönsä.  
 
Maisemakuvallisesti, yhdyskuntarakenteellisesti ja rakennetun kulttuurihistoriallisesti arvokkaan 
ympäristön kannalta kaavamuutoksen vaikutus on eheyttävä ja positiivinen. 
 

4.2   IHMISTEN ELINYMPÄRISTÖ 
Veneveistämön tontin maaperässä saattaa olla jäämiä ihmiselle haitallisista teollisessa toiminnas-
sa käytetyistä aineista. Siksi tontin maaperä tulee tutkia. Mikäli haitallisia aineita löytyy, ihmisten 
elinympäristölle kaavamuutoksesta aiheutuva haitta eliminoidaan puhdistamalla tai vaihtamalla 
pilaantunut maa. Mahdolliset meluhaitat voidaan tarvittaessa eliminoida asuinrakennusten sisätilo-
jen osalta kaavamääräyksiin kirjattavilla rakenteiden melumääräyksillä.  

 

4.3  LUONNONYMPÄRISTÖ JA POHJAVESI 
Kun teollisuushallin tilalle tulee asumista, vähentyy pohjaveden pilaantumisen riski, joten kaava-
muutos on pohjaveden kannalta toivottavaa kehitystä. Pohjavesialue huomioidaan kaavamääräyk-
sissä. Kaavamuutoksesta aiheutuu käytännön muutoksia ainoastaan tonttialueille, jotka eivät ole 
nykyisinkään luonnonympäristöä. Rantametsän kaavan päivittäminen ei muuta alueen nykyistä 
käyttöä. Kaavamuutoksella ei ole vaikutusta luonnonympäristöön muuten kuin siinä mielessä, että 
kaavamääräyksissä määrätään rantavyöhykettä kehitettävän maisemametsänä. Kaava turvaa tä-
ten alueen säilymisen puustoisena. 
 

Haikanniemi ilmasta etelästä päin. Teollisuushallin suuri, tasakattoinen hahmo poikkeaa selvästi alueen yleisestä väljästä miljööstä. 
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5 KAAVAMUUTOKSEN SUHDE YLEISKAAVAAN, VOIMASSA  
 OLEVAAN ASEMAKAAVAAN JA KAUPUNGIN MUUHUN  
 SUUNNITTELUUN 
 
5.1   YLEISKAAVA 
Suunnittelualueella on voimassa 11.11.1986 hyväksytty Säynätsalon yleiskaava. Yleiskaavassa 
alue on osoitettu asumis- ja virkistyskäyttöön (AP, VL). Valittu asemakaavan muutosratkaisu on 
yleiskaavan mukainen. 
 
Haikan asuinalue kuuluu kaupunkisuunnittelutoimistossa tekeillä olevaan säilytettävien pientalo-
alueiden osayleiskaava Säilykkeeseen. Vaikka tämä osayleiskaava on vasta luonnosteltavana eikä 
siis lainvoimainen, otetaan sen periaatteet huomioon Piinkadun asemakaavan muutosta laaditta-
essa. 
 
5.2   NYKYINEN ASEMAKAAVA 
Alueen voimassaoleva asemakaava koostuu kolmesta eri-ikäisestä osasta.  
 
Piinkatu 1:ssä sijaitsevan pienteollisuuskorttelin (TP) ja siihen rajautuvan puistoalueen osan (P) 
asemakaava on vahvistettu 13.1.1975. Kaavamääräyksissä sallitaan veneveistämön sekä huolto-
henkilökunnan asunnon sijoittaminen TP-alueelle. Nämä alueet on toteutettu asemakaavan mukai-
sesti.  
 
Piinkatu 3:ssa sijaitsevan asuinpientalojen korttelialueen (AP) asemakaava on vahvistettu 
5.10.1989. Ohjeellista rakennusalaa ei ole noudatettu. Tontilla on jäljellä käyttämätöntä rakennus-
oikeutta.  
 
Muut osat kaava-alueesta kuuluvat vanhaan, 9.6.1945 vahvistettuun Säynätsalon rakennussuunni-
telmaan. Kaava-alueella on rakennussuunnitelman metsä- ja puistoaluetta (P). 
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6 SUUNNITTELUN VAIHEET 
 
6.1   ALOITUSVAIHE 
Teollisuustonttia koskeva kaavamuutosanomus saapui kaupunkisuunnitteluosastolle 5.8.2004. 
Kaavamuutos päätettiin ulottaa koskemaan koko Piinkadun pohjoispuolista aluetta. Aloitusvaiheen 
viranomaisneuvottelu käytiin 22.11.2004. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan lisättiin maininta 
ehdotusvaiheessa Keski-Suomen ympäristökeskukselta pyydettävästä lausunnosta. Kaavoituksen 
sisäisessä aloituskokouksessa kaavamuutosta käsiteltiin 9.12.2004. Kaavamuutoksen vireilletulos-
ta ilmoitettiin Jyväskylän kaupungin tiedotuslehdessä joulukuussa 2004. Ennen kaavaluonnoksen 
valmistumista teollisuushallin itäpuolella sijaitsevan asuintontin omistaja esitti toiveen tonttinsa 
kaavan päivittämiseksi Piinkadun kaavan laatimisen yhteydessä. Toiveena oli, että kaava sallisi 
tontin jakamisen kahtia ja asuinrakennuksen rakentamisen tonttijaossa syntyvälle tyhjälle tontille. 
Toive otettiin huomioon kaavaluonnosta laadittaessa. 
 
6.2   LUONNOSVAIHE 
Kaavaluonnos valmistui huhtikuussa 2005 ja se oli ennen varsinaista lautakuntakäsittelyä Säynät-
salon aluelautakunnan kommentoitavana kokouksessa 19.5.2005. Aluelautakunta piti kaavaluon-
noksen ratkaisuja hyvinä ja miljöötä parantavina ja antoi luonnoksesta puoltavan lausunnon. Kaa-
vamuutoksen etenemisestä luonnosvaiheeseen ilmoitettiin Jyväskylän kaupungin tiedotuslehdessä 
huhtikuussa 2005. Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi kaavaluonnoksen 14.6.2005. Luonnos 
sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma postitettiin maanomistajille ja naapureille kommentteja 
varten 20.2.2006. Kaavaluonnos oli virallisesti nähtävillä 14 päivää 22.2.-10.3.2006. 
 
6.3   EHDOTUSVAIHE 
Kaavaehdotusta tarkennettiin maanomistajilta ja rakennusvalvontaosastolta saadun palautteen 
perusteella. Rakennusoikeutta ja –aloja laajennettiin hiukan, ja toisaalta rakennustapaan liittyviä 
määräyksiä tiukennettiin. Ehdotuksessa määrätään tarkasti esimerkiksi kattokaltevuudesta,  har-
jansuunnasta ja pakollisesta kahteen kerrokseen rakentamisesta. 

 
6.4   HYVÄKSYMISVAIHE 
 

 10

Haikan pohjoisrantaa ja veneveistämöhallin kohdalla sijaitseva laituri. 



7 YHTEENVETO MIELIPITEISTÄ 
 
7.1   ALOITUSVAIHE 
Säynätsalon aluelautakunta antoi kokouksessaan 19.5.2005 kaavaratkaisua puoltavan lausunnon. 
 
7.2   LUONNOSVAIHE VASTINEINEEN 
 
Rakennusvalvontaosaston lausunto 21.2.2006 
 
Kaavoittajan itsensä havaitsemien selvitystarpeiden (melutaso, rakentamistehokkuus, maaperän 
saasteet) lisäksi toteamme luonnoksesta seuraavat asiat: 
 
- oheismateriaalin kaavakartan mittakaava on ilmeisesti 1:2000 väitetyn 1:1000 sijaan 
 
- termi satulakatto on epätavallinen, se ei aukene ihmisille. Kattomuoto ja –kulma tulisi määrätä 
tarkasti 
 
- muodostuvat asuintontit mahdollistavat esim. 140 kem2 yksikerroksisen talopakettitalon tekemi-
sen siihen liitettyine kahden auton autokatoksineen.  
 
Sikäli kun tavoitteena on alueen muihin rakennuksiin sopeutuva ilme, kaavassa olisi syytä antaa 
erillisiä määräyksiä suojeltuun rakennettuun ympäristöön ulkonäöltään ja mittakaavaltaan soveltu-
vasta rakentamisesta, ja/tai pakote pohjapinta-alaltaan pieneen, noppamaiseen rakennusmassaan 
(vaikkapa kerroslukujen alleviivaus, määräys autokatosrakennelmien erillisyydestä/autokatosten 
kieltäminen kokonaan, jyrkkä kattokulma…). Jyrkkä kattomuotokaan ei yksin pakota pieneen poh-
japinta-alaan, vaikka se houkuttaakin tekemään tiloja kahteen kerrokseen.  
 
- edellä kuviteltu 140 kem2 talo isolla käyttämättömällä ullakolla tarkoittaa, että omistaja tulee 
myöhemmin suurella todennäköisyydellä hakemaan lupaa ullakon käyttöönottoon riippumatta siitä, 
onko rakennusoikeutta jäljellä vai ei. Tuttu, epätoivottu tilanne.          
 
- pihojen istutuksista lienee syytä maininta, istutukset tulisi toteuttaa alueelle tyypillisellä, rehevällä 
tavalla (ei isoja avonurmikoita). Aitaamistavat lienee myös syytä määritellä. 
 
Rakennusvalvontaosaston/Raimo Strömin puolesta, 
Vesa Kantokoski 
arkkitehti 
 

Kaavoittajan vastine: Oheismateriaalina toimitettuun karttapienennökseen on jäänyt väärä 
mittakaavamerkintä. Satulakatto on virallinen nimitys "tavanomaiselle" viisteettömälle harja-
katolle, mutta selkeämmän merkinnän käyttämistä tulee pohtia. Kerroskorkeus tullaan mer-
kinnällä määräämään pakolliseksi I u 2/3:ksi. Muutenkin uudisrakennusten ja korjaustoimen-
piteiden sovittamisesta ympäristöön tullaan määräämään tarkemmin.  

 
 
Tonttiosaston lausunto 23.2.2006 
 
Ko. kaavamuutokseen liittyen tullaan maankäyttösopimus solmimaan kiinteistöjen RN:o 9:561 ja 
9:484 omistajien kanssa. Muutoin ei tonttiosastolla ole kaavamuutokseen huomautettavaa. 
  
Marjo Kolehmainen 
tontti-insinööri 
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Usko Toivola, Piinkatu 8 (käynti): 
 
Palaute koskee tontti 7:ää.  
 
Rakennusalan reunaan kiinni rakentamista osoittava nuoli on poistettava, ja rakennusalaa siirrettä-
vä lähemmäs tontti 6:n rajaa. Toiveena on saada rakennusala aivan kiinni tontin rajaan, mutta 0,5 
metrin rako on hyväksyttävissä myös. Perustelut: käyttökelpoisen piha-alan muodostuminen, ny-
kyisen pihan säästyminen, näkymät järvelle. 
 

Kaavoittajan vastine: Muutokset ovat perusteltuja ja mahdollisia toteuttaa. Ehdotus raken-
nusalan ulottamisesta aivan tontin rajaan voi kuitenkin johtaa ahtaaseen rakentamiseen ja 
tontin huoltamisen vaikeutumiseen. Rakennusala voi kuitenkin siirtyä lähemmäksi tontin ra-
jaa, esimerkiksi 2 metrin päähän. 

 
 
Merja Kousa, Piinkatu 1 (käynti): 
 
Palaute koskee tonttia 4.  
 
Rakennusaloja on laajennettava ja rakennusoikeutta nostettava. Rakennukset olisi hyvä saada 
rakentaa yhteen. 
 

Kaavoittajan vastine: Rakennusaloja tullaan laajentamaan, ja rakennusoikeus voitaneen 
myös nostaa hieman aluekokonaisuuden kärsimättä. Rakennuksia ei kuitenkaan tulisi yhdis-
tää toisiinsa, jotta kokonaisuus säilyy rytmiltään ja massoiltaan mahdollisimman yhtenäisenä. 

 
7.3   EHDOTUSVAIHE 
 

Muuratsalo pohjoisesta, etualalla Haikka. 
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8 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KESKEINEN SISÄLTÖ  
 JA PERUSTELUT 
 
AO 
Alueelle osoitetaan rakennuspaikat kolmelle uudelle asuinrakennukselle. Rakennusalat on kaavas-
sa määritelty varsin tiukasti, jotta Piinkadulta katsottuna rakennusten väleihin jäisi riittävästi tilaa 
Päijänteen pilkottaa. Samasta syystä rakennusoikeus on pienehkö, 140 m2 kullekin rakennusalal-
le. Maltillinen rakennusoikeus kunnioittaa myös Haikan väljää maisemakuvaa. Kerrosluku on 1/2 I 
2/3. "Puolitoistakerroksiset" rakennukset sopivat parhaiten Haikan historialliseen miljööseen ja rin-
teisillä tonteilla 1/2 I 1/2 mahdollistaa rinneratkaisun rakennussuunnittelussa. Alueelle ei tule oma-
rantaisia asuintontteja, koska sellaisia ei ole muuallakaan Haikassa eikä koko Muuratsalossa. Ra-
kennusten julkisivumateriaalina tulee käyttää peittomaalattua puuta, koska se on alueen vallitseva 
julkisivumateriaali. Yhtenäinen julkisivumateriaali ja pintakäsittelytapa auttaa sovittamaan uudisra-
kennukset vanhaan rakenteeseen. Rakennusten kattomuodon tulee olla harjakatto, joka on myös 
Haikan vanhojen rakennusten vallitseva kattomuoto. Tonttien Piinkadun puoleinen reuna on osoi-
tettu istutettavaksi tontinosaksi. Kaupunkikuvallisesti alueelle sopiva istutuksen muoto on leikattu 
pensasaita. Veneveistämön paikalle tulevan asuintontin sekä tiilisen asuinrakennuksen tontin poh-
joispäät on kaavassa osoitettu tontin osaksi, jolla puusto säilytetään ja tarvittaessa täydennysistu-
tetaan alueen luontaisilla lajeilla. Puuston säilyttäminen ja tarvittaessa vahvistaminen asuinraken-
nusten ja Päijänteen rannan välillä tähtää kauniiden järvinäkymien ylläpitoon Päijänteeltä käsin. 
 
VL/s 
Piinkadun ja rannan väliin jäävä metsäinen alue osoitetaan lähivirkistysalueeksi, jota kehitetään 
maisemametsänä. Suojeluun viittaava /s-merkintä painottaa alueen puuston säilyttämisen oleelli-
suutta. 
 
W 
Vesialueelle ei ole kaavassa erityisiä määräyksiä. Vesialue kuuluu myös pohjavesialueeseen, joten 
siellä ovat voimassa sovellettavissa määrin samat pohjavesialueella toimimista koskevat asiat kuin 
maallakin. 
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9 KAAVAN TOTEUTUKSEN AJOITUS JA SEURANTA 
 
4.1   TOTEUTTAMINEN JA AJOITUS 
Muuttuvien ja tyhjien tonttien rakentaminen voidaan aloittaa välittömästi kaavan vahvistuttua. 

4.2   TOTEUTUSTA OHJAAVAT JA HAVAINNOLLISTAVAT SUUNNITELMAT  
Ei erityisiä suunnitelmia.  

4.3  TOTEUTUKSEN SEURANTA 
Asemakaavanmuutoksen toteutumista seurataan tiiviissä yhteistyössä Jyväskylän kaupungin ra-
kennusvalvontaosaston sekä katu - ja puisto-osaston kanssa.  

Selvästi kaavan tavoitteista poikkeavista hankkeista on keskusteltava kaupunkisuunnitteluosaston 
edustajien kanssa.  

Mikäli kaava ei toteudu merkittävissä määrin vuoteen 2016 mennessä on kaavan tavoitteet ja itse 
suunnitelma arvioitava uudelleen ja tarvittaessa ryhdyttävä kaavamuutoksiin. 
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10 LIITTEET 
 
1 Ote Keski-Suomen seutukaavasta (5. vaihekaava) 

2 Ote Säynätsalon yleiskaavasta 1986 

3 Ote nykyisestä ajantasa-asemakaavasta 

4 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

5 Kaavaluonnos (pienennös) 

6 Kaavaehdotus (pienennös) 

7 Tonttijakokartat 

8 Asemakaavan seurantalomake 
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LIITE 1. Ote Keski-Suomen seutukaavasta 
 

 16



LIITE 2. Ote Säynätsalon yleiskaavasta 1986 
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LIITE 3. Ote nykyisestä ajantasa-asemakaavasta 
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